Notulen Algemene Vergadering Nederlandse Hanseclub, in de Taveerne van de Koggewerf te
Kampen op 30 november 2019.
Aanwezig:
19 leden incl. partners ca. 35 personen
Afmelding:
9 leden; Broeders/Kwast, Edens/Holslag, Hemmen, Hogendoorn, de Jong, Keizer, de
Regt, Rietvelt en de Vries.
Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 16.00 uur. De secretaris is door omstandigheden verhinderd,
Wilko Emmens is bereid gevonden het verslag te maken.
De agenda wordt conform vastgesteld.
Mededelingen:
Er zijn geen ingekomen stukken.
De vereniging groeit licht met acht nieuwe leden en drie opzeggingen.
Verslag algemene vergadering d.d. 9 maart 2019:
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd met dank aan de secretaris.
Begroting 2020:
De penningmeester neemt de begroting door, kernpunten zijn:
1. Er wordt geen rente meer begroot op de spaarrekening,
2. De bankkosten nemen iets toe,
3. De vergaderkosten nemen toe: in tegenstelling tot het verleden wonen bestuursleden niet
meer in elkaars omgeving, dit heeft tot gevolg dat reiskosten worden gemaakt. Onder deze
kosten vallen ook een afscheidsetentje van bestuursleden.
4. Er wordt ingeteerd op het eigen vermogen, dit is gezien de hoogte van het vermogen en de
doelstellingen van de vereniging verantwoord maar er zal een buffer moeten blijven voor
onverwachte uitgaven.
5. Verhoging van de contributie met € 2,50 tot € 37,50, de contributie is al jaren niet gestegen en
is noodzakelijk om de gestegen kosten te compenseren.
Er volgt nog een suggestie met betrekking tot kostenvergoeding zoals het gebruik van een fiscale
vrijstelling zodat discussie met de ficus over km vergoeding wordt vermeden. Het bestuur neemt deze
mogelijkheid mee.
De vergadering gaat unaniem akkoord met de voorgestelde begroting.
Huishoudelijk reglement:
Nu de statuten zijn vastgesteld heeft het bestuur zich voorgenomen een in omvang beperkt
huishoudelijk reglement op te stellen teneinde een paar zaken nader te regelen. De kernpunten
worden gedeeld zodat dit reglement in de volgende vergadering ter instemming kan worden
voorgelegd. Deze zijn:
1. Een verbod tot het plaatsen van foto’s op sociale media waarin personen herkenbaar zijn zonder
expliciete toestemming van het lid.
2. Leden zijn verplicht wijzigingen in persoonsgegevens b.v. (mail)adres door te geven.
3. Onderdeel van het reglement is het vereiste dat deelnemers aan evenementen een
aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren hebben en dat bij natte evenementen voor het
deelnemende schip minimaal een WA verzekering is gesloten.
4. Tevens wordt opgenomen dat deelnemers aan evenementen dit voor eigen risico doen en het
bestuur niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade tijdens het evenement ontstaan.
Het punt van aansprakelijkheid wordt nader besproken, er blijft in ieder geval altijd een risico dat
derden (niet leden) de vereniging aansprakelijk stellen. Een WA- en/of bestuurdersaansprakelijkheid
verzekering is zeer gewenst. Het sluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is begin
dit jaar geprobeerd maar de eisen die worden gesteld zijn niet haalbaar. B.v. het mee laten varen van

rescue-boten bij evenementen. De heren Oets en Emmens zullen met deze problematiek aan de slag
gaan.
Het bestuur neemt het besprokene mee in de verdere ontwikkeling van het reglement.
Programma 2020:
Het wordt een herkenbaar programma met een voorjaarsevenement dat principe wordt vastgesteld op
14 maart , een IJsselmeer evenement in september een najaarsevenement.
Daarnaast heeft West-Yachting aangegeven iets samen met de Hanseclub te willen organiseren, dit
wordt zeer gewaardeerd. Een goede band van de importeur/werf met de club is waardevol. Een
combinatie met IJsselmeer-evenement in september ligt niet voor de hand in verband met de natte
Hiswa waaraan West-Yachting mee doet. Opties worden met West-Yachting besproken.
Voor een volgend droog evenement wordt gedacht aan sprekers uit onze eigen club die hun
ervaringen willen delen over hun ligplaatsen en vaargebieden in het buitenland.
Maar als altijd; suggesties zijn welkom, dan kan de evenementen commissie er mee aan de slag.
Gevraagd wordt om b.v. bij de uitnodiging voor het IJsselmeer evenement te benadrukken dat voor
opstappers plaats is. Bestuur/evenementen commissie neemt deze suggestie over.
Website/nieuwsbrief:
Nieuwsbrief en website moeten elkaar meer gaan versterken. De nieuwsbrief zal korter worden omdat
voor de details van de verschillende onderwerpen doorgelinkt gaat worden naar de website. Zo blijven
onderwerpen later ook beter terug te vinden.
Verder geeft de webmaster aan dat voor publicatie op de site eigenlijk alleen foto’s volstaan die met
een goede camera zijn genomen. Ook gaat kwaliteit voor kwantiteit, liever drie goede foto’s dan een
hele serie van matige kwaliteit.
Rondvraag:
De volgende onderwerpen komen naar voren:
De clubvlaggetjes slijten snel, m.n wordt opgemerkt dat de lijntjes dun zijn en snel breken. Dit
zal een punt van aandacht zijn bij een volgende bestelling wanneer de huidige voorraad is
opgebruikt. Over het algemeen blijkt de ervaring met clubvlaggen dat zij zelden een heel
seizoen overleven.
- Bestaat er een introductie leaflet van de vereniging? Ja die is er, zelfs recent aangepast. Deze
zal als PDF op de site worden geplaatst zodat deze desgewenst kan worden uitgeprint en
uitgedeeld.
- De vraag wordt gesteld of er een mogelijkheid is om b.v. polo’s met Hanseclub embleem te
laten maken. Het bestuur gaat bezien of dit op basis individuele bestelling mogelijk is. Het
aanhouden van een voorraad in verschillende maten is begrotelijk.
Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen om 16.45 uur.

